
 

Referat af kredsstyrelsesmøde tirsdag den 4/6 2019  

Tilstede: MR, LA, TMØ, SB, MM, JB, MH og KM 

 

1. Meddelelser  

 Faglig leder CBU er ansat 

 Professionel Kapitel: Carsten Freud (DLF) skal ud på et strategisk ledermøde d.15/8-19 

 Medlemskonferencer: Husk at hænge plakater op og udbrede budskabet 

 Spørgsmål fra HovedMED:  Der er talt om nyt indsatsområde for arbejdsmiljø (har de sidste år været 

vold og trusler) Forslag til tema: Stress (med fokus på hvordan man kommer tilbage), det fysiske 

arbejdsmiljø og sygefravær (også med fokus på de langtidsraske) 

  

 

2. Det forpligtende kredssamarbejde 

 Kursusforum: Intet nyt 

 Pædagogisk forum: Intet nyt  

 Arbejdsmiljø forum: Der er tovholderdag i september 

 Lønteknik: Intet nyt 

 

3. Beslutninger om arrangementer 

 Internat: 12. + 13. november på Frederiksdal 

 Kredskursus: Vi skal ramme de billige perioder, så vi vil prøve at booke d.15.-16. januar 2021 

 Generalforsamling: Fredag d. 13. marts 2020 kl.16.00 på Vallensbæk Skole 

 Ny lærer-arrangement i samarbejde med DD. MR snakker med DD omkring dato i uge 32 

 

4. Borgmesterens tre aktiviteter 

 Hvordan ser tilmeldingen ud på skolen: 

Der er ikke kommet ret mange tilmeldinger på skolerne 

 

 Hvilken tilbagemelding skal MR give borgmesteren: 

Folk vil gerne deltage, det er nogle gode aktiviteter, der er gjort noget ud af invitationen….. men det er 

kommet alt for sent i forhold til sommerfester, afgangsprøver og andre aftaler 

 

5. Ferie 

 Merete og Lasse lavede en tilbagemelding på deres sagsbehandlerkursus om løn og ansættelse i forhold 

til den nye ferielovgivning. 

Når der er kommet svar på de sidste spørgsmål (i forhold til årsnorm), så laver Lasse et oplæg for 

kredsen 

 

6. Opgaveoversigter 

TR’erne har holdt møde, hvor de har arbejdet med opgaveoversigterne. De er kommet godt i gang, men er 

endnu ikke helt færdig. Det skal gerne ende ud i en tjekliste til kolleger og TR’erne (2 forskellige slags). 

Derudfra laves en powerpoint som kan bruges til Faglig Klub arrangementer 

Lasse har været til møde om opgaveroversigten, og hvordan forløbet kommer til at være på Vallensbæk 

Skole. Umiddelbart kommer oversigterne nok til at se ud ligesom i år, men der er kommet nogle deadlines 

for processen. MUS-samtalerne er desuden rykket til oktober, hvor man så snakker om opgaveoversigten, og 

hvordan det ser ud i forhold til at kunne nå sine opgaver. 



 

Opgavebeskrivelser: Pilehaveskolen har beskrivelser af de fleste opgaver, mens det ikke findes på de to 

andre skoler. Det skal der være fokus på.  

 

7. Temadagen 

 Præsentation af program, praktiske oplysning m.m 

 

SB sørger for dessert til den efterfølgende sommerfest, MR og KM handler indtil det 

 

8. Årshjulet 

 Hvor er vi og hvor vil vi gerne hen? 

Kan vi få lavet det visuelt, så det fast kan hænge i mødelokalet? Og samtidig også have det elektronisk, så 

der under hvert punkt kan vedhæftes et link til alle de notater/papirer m.m som vi har (eller noget 

lignende)? 

Merete har et udkast til årshjul, som vi arbejdede videre udfra 

 

9. Eventuelt 

 Snak om sygefravær på skolerne - og hvordan der bliver handlet på det fra ledelsens side, der er nemlig 

store forskellige på håndteringen på de tre skoler 

 Status på ansøgere til de forskellige stillinger på de tre skoler. 

 Drøftelse af, om det er muligt at få flere personalegoder til lærerne i kommunen. 

 

10. Godkendelse af referat  

 

 

 


